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TEMPLATE DO DIÁRIO 
DO PROFESSOR

1 

AS SEGUINTES QUESTÕES 
IRÃO GUIÁ-LO(A) AO LONGO DA 

REDAÇÃO DO SEU DIÁRIO 

1 Escrever um diário do professor – Think © BBC | British Council 2004



Objetivos da lição

• Os alunos perceberam o que fizemos na 
aula?

• Foi demasiado fácil ou demasiado difícil?
• Que problemas é que os alunos tiveram 

(se existirem)?
• Houve um resultado claro para os 

alunos?
• O que aprenderam ou praticaram na 

atividade de aprendizagem? Foi útil para 
eles?



Alunos 

• Estavam todos os alunos a fazer a tarefa 
(i.e., a fazer aquilo que era suposto 
estarem a fazer)?

• Em caso negativo, quando e porque é 
que isso aconteceu?

• Quais foram as partes da atividade de 
aprendizagem que os alunos pareceram 
gostar mais? E a que gostaram menos?

• Qual o grau de envolvimento dos alunos 
na atividade de aprendizagem?



Atividades e materiais

• Que diferentes materiais e atividades 
usámos?

• Adaptei a técnica para esta 
implementação específica? Se sim, 
como?

• Os materiais e atividades mantiveram os 
alunos interessados?

• Poderia ter feito qualquer parte da aula 
de forma diferente?



Gestão da sala de aula

• A duração das atividades esteve de 
acordo com aquilo que planeei?

• Os alunos perceberam o que fazer na 
atividade de aprendizagem?

• As minhas instruções foram claras?
• Proporcionei oportunidades para todos 

os alunos participarem?
• Estive consciente da maneira como todos 

os alunos estavam a progredir?



Geral

• Tive alguns momentos críticos? Bons ou 
maus?

• Se repetisse a atividade de aprendizagem, 
o que faria de forma diferente?
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